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1. ผสมแครกเกอร์ บด เนยละลาย ให้เข้ากัน กรุ ใส่ กน้ พิมพ์วงกลมขนาด 2 ปอนด์ นําไป
แช่เย็นไว้
2. ตุ๋นช็อกโกแลตให้ละลายใส่ น้ าํ ตาลไอซิ่ ง เติมนมสด คนจนเป็ นเนื้อเดียวกัน พักให้เย็นลง
เล็กน้อยจึงนําไปราดบนแป้ งพายที่กรุ เตรี ยมไว้ นําไปแช่เย็น
3. หัน่ กล้วยหอมเป็ นแว่นหนาประมาณ ¼นิ้ว พักไว้
4. เคี่ยวนํ้าตาลทราย เนยสด นมข้นหวาน พอเป็ นสี น้ าํ ตาล ใส่ กล้วยหอม อบเชยป่ น คนให้
คาราเมลเคลือบกล้วยจนทัว่ พักไว้ให้เย็น
5. ตักกล้วยหอมคาราเมลราดบนแป้ งพายที่เตรี ยมไว้
6. ตีวปิ ปิ้ งครี มกับครี มชีสให้ข้ ึนฟู นําไปแต่งหน้ากล้วยหอมให้ทวั่ นําไปแช่เย็นให้อยู่ ตวั
ก่อนเสิ ร์ฟโรยหน้าด้วยผงโกโก้ให้สวยงาม
สาระน่ ารู้ เกีย่ วกับบานอฟฟี่ พาย
บานอฟฟี่ เป็ นของหวานที่ได้รับความนิยมมาก ด้วยเสน่ห์ที่มีครบทุกรสชาติ ทั้งความกรุ บ
กรอบและเค็ม จากแป้ งพายชั้นล่าง ถัดมาเป็ นช็อกโกแลตนิ่มรสหวานและกล้วยหอมเคลือบคาราเมล
ปิ ดหน้าด้วยวิปปิ้ งครี มฟูเบาที่แฝงด้วยรสชาติของชีสมาสคาโปเน่ คือหัน่ ชิ้นสามเหลี่ยมเหมือนเค้กทัว่ ไป
หรื อเสิ ร์ฟในถ้วยกิ๊บเก๋
สามารถประยุกต์ทาํ บานอฟฟี่ เป็ นแบบถ้วยได้ โดยคงขั้นตอนไว้เหมือนเดิม แต่ควรใช้ถว้ ยที่มี
ขนาดเล็กและปากกว้าง เวลาตักรับประทานจะได้สะดวก
แหล่งข้ อมูล

คาบที่

วรสารครัวฉบับที่ 136 ประจําเดือน ตุลาคม 2548

แผนการสอนรายคาบ
5 เรื่องทีส่ อน พายกล้วยหอม โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทําพายกล้วยหอมได้
2. ทําพายกล้วยหอมได้
3. นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันและประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. การเตรี ยมส่ วนผสมเปลือกพาย ไส้คสั ตาร์ ดครี ม
2. ขั้นตอนการทําพายกล้วยหอม การทําไส้คสั ตาร์ ดครี ม
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3. การทํารู ปร่ าง การอบ และการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม
ถ้วยตวง
ช้อนตวง
พายยาง
ไม้คลึงแป้ ง กระทะ
พายไม้
เบรนเดอร์
เตาอบ พิมพ์ ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว
แปรงทาเนย
ส่ วนผสมเปลือกพาย
แป้ งสาลีอเนกประสงค์ 200 กรัม
ผงฟู
½
ช้อนชา
เนยสด
100 กรัม
นํ้าเย็น
¼
ถ้วย
นํ้าตาลทราย
2
ช้อนโต๊ะ
เกลือป่ น
½
ช้อนชา
ไข่แดง
1
ฟอง
ส่ วนผสมไส้ คัสตาร์ ดครีม
ไข่แดง
2
ฟอง
นํ้าตาลทราย
70
กรัม
แป้ งสาลีอเนกประสงค์ 2
ช้อนโต๊ะ
แป้ งข้าวโพด
2
ช้อนโต๊ะ
นมสด
250 กรัม
วานิลา
1
ช้อนฃา
เนยสด
50
กรัม
ช็อกโกแลตสาหรับทา
ช็อกโกแลตตุ๋น
100 กรัม
เนยสด
50
กรัม
ตกแต่ งหน้ า
กล้วยหอมสุ กหัน่ เป็ นแว่นหนา ½ เซนติเมตร 2-3 ลูก
กลูเจล สําหรับเคลือบหน้า หรื อจะใช้เจลาตินเคลือบหน้า
4.ลาดับขั้นสอน / ลาดับขั้นตอนการทา
วิธีทาเปลือกพาย
1. ร่ อนแป้ ง ผงฟู รวมกัน ใส่ อ่างผสมใส่ เนยสด ใช้เบลนเดอร์ ผสมจนเนยเข้ากับแป้ งมี
ลักษณะเป็ นเม็ดร่ วน
2. ผสมนํ้า นํ้าตาลทราย เกลือป่ น ไข่แดง คนพอละลาย
3. เทลงในอ่างแป้ ง เคล้าเบาๆ พอเข้ากัน ปั้ นแป้ งเป็ นก้อนกลมพักแป้ งไว้ 20 นาที
4. รี ดแป้ งพายด้วยไม้คลึงแป้ ง ให้เป็ นแผ่นกลมหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร
5. ทาเนยขาวที่พิมพ์ วางแป้ งพายลงบนพิมพ์ ใช้มือกดแป้ งพายเบา ให้เรี ยบติดไปกับพิมพ์
ตัดแป้ งที่ขอบพิมพ์ออก ตกแต่งขอบแป้ งให้เรี ยบร้อย
6. ปรุ แป้ งพายที่กน้ พิมพ์ดว้ ยส้อม หรื อไม้ปลายแหลม ให้ทวั่
7. นําเข้าอบที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮด์ ประมาณ 10-15 นาที จนแป้ งพายสุ ก นํา ออก
จากเตาอบ วางพักบนตะแกรงให้เย็น
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8. ตุ๋นช็อกโกแลต พอละลาย ใส่ เนยสด คนให้เข้ากันดี นํามาทาเปลือกแป้ งพายด้านใน
ให้ทวั่
9. ตักไส้คสั ตาร์ ดครี ม เกลี่ยให้ทวั่ เรี ยงกล้วยหอมใส่ ดา้ นบนให้สวยงาม
10. ทาหน้ากล้วยหอมด้วยกลูเจล หรื อเจลาตินให้ทวั่
11. นําเข้าแช่ในตูเ้ ย็นช่องธรรมดา จนกว่าจะเสิ ร์ฟ
12. เวลารับประทาน นําออกจากตูเ้ ย็น ตัดใส่ จานเสิ ร์ฟเย็นจะอร่ อยน่ ารับประ
หน้ าเจลลาติน
เจลลาติน
1
ช้อนชา
นํ้าร้อน
¼
ถ้วย
นํ้าเย็น
¼
ถ้วย
กลิ่นนํ้าส้ม
¼
ช้อนชา
วิธีทาหน้ าเจลลาติน
ละลายเจลาติน กับนํ้าร้อนในถ้วย ใส่ น้ าํ เย็น กลิ่นส้ม คนให้ละลายเข้ากันดี พักไว้ 10 นาที
หรื อพอให้เจลาตินอยูต่ วั ใช้แปรงจุ่มเจลาติ น ทาหน้าพายกล้วยหอม
สาระน่ ารู้
พายกล้วยหอม เป็ นพายชนิดเปลือกพายแป้ งกรอบร่ วน หวานมัน หอมช็อกโกแลต คัสตาร์ ด
ครี ม และเนื้อกล้วยหอมที่สุกกําลังดี สําหรับกล้วยเมื่อหัน่ แล้ววางเรี ยงให้ทาเจลาตินทันที เพราะหากทิ้ง
ไว้นานกล้วยหอมจะมีสีดาํ คลํ้าไม่น่ารับปะทาน ต้องเสิ ร์ฟพายกล้วยหอมแบบเย็นจึงจะอร่ อย

คาบที่

แผนการสอนรายคาบ
6 เรื่องทีส่ อน มัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ต โดยครู เกศยา ยงภูมพิ ทุ ธา

1. จุดประสงค์ การสอน
1. บอกส่ วนผสม และขั้นตอนการทํามัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ต
2. ทํามัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ตได้
3. นําไปใช้ ในชีวติ ประจําวัน และประกอบอาชีพได้
2. รายการสอน
1. เตรี ยมส่ วนผสมและอุปกรณ์ในการทํามัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ต
2. ขั้นตอนการทํามัฟฟิ นกล้วยหอมโยเกิร์ต
3. การอบและการตกแต่ง
3. วัสดุ อุปกรณ์ /หนังสื อ/ทีต่ ้ องเตรียม

